
Աշնանային պատմություն  (Հեղինակ՝ ծածկանունը Hermione Granger) 
 

 «Ի՞նչ է իմ հետ կատարվում, ինչու՞ եմ ես այսպես հուզվում,- մտածում էր 
աղջիկը, երբ նրանց հայացքները հատվեցին լսարանի մոտ: -Միայն թե այտերիս 
կարմրությունը ինձ չմատնի»: 
 Ամեն ինչ սկսվեց շատ պատահական: Կողքից նայողին միգուցե թվար, թե 
նրանք երկու վաղեմի թշնամիներ էին, որոնք գրեթե չէին խոսում իրար հետ: Բայց դա 
ամենևին էլ այդպես չէր: Նրանցից յուրաքանչյուրը փորձում էր իրեն հեռու պահել 
մյուսից, որպեսզի հանկարծ չմատնի իր զգացմունքները, իսկ դրա պատճառով 
ստեղծվել էր մի անիմաստ լարվածություն, որը ոչ մի կերպ չէր պարպվում:  
 Ուսանողական խորհուրդում էին, երբ հայտարարություն արվեց, որ 
կազակերպվելու են թվով երեք արշավներ տարբեր ուղղություններով: Հենց այդ 
ժամանակ էր, որ երկուսի մտքում էլ ծնվեց այն գաղափարը, որ համատեղ արշավը 
կարող է վերջապես վերացնել այդ լարվածությունը:  
 Ուրբաթ օր էր: Թվով երկրորդ արշավին մնացել էր մեկ օր: Կազմվում էին 
մասնակիցների վերջնական ցուցակները: Աղջիկը դեռ վաղուց էր նախատեսել մեկնել 
հենց այս արշավին, որովհետև նրա կարծիքով շատ հետաքրքիր և ուրախ կանցներ 
դեպի Խոր Վիրապ և Նորավանք երկար ճանապարհը:  
 Ի~նչ հիասթափություն ապրեց նա, երբ տեսավ  իր անունը ցուցակում, բայց 
սպասումնալից աչքերով ցուցակը երկար ուսումնասիրելուց հետո, չգտավ տղայի 
անունը: Նա սկսեց մտածել, որ դա միայն նրա արդյունքն է, որ տղան չի ուզում նրա 
հետ շփվել և անգամ նույն վայրում գտնվել: Միայն սիրահարված մարդը կարող է 
այդպիսի անհեթեթ բաներ մտածել: 
 Եկավ արշավ մեկնելու` բոլորի կողմից երկար սպասված օրը: Բոլորն ուրախ 
ու երջանիկ աչքերով կանգնած էին Շահումյանի անվան հրապարակում. 
ուսանողների աղմկոտ ամբոխի մեջ նշմարվում էին միայն մեկի տխուր աչքերը` 
չնայած, որ նա լիաթոք ծիծաղում և մասնակցում էր բոլորի զրույցներին: Տղան չէր 
եկել… 
 Ժամանեցին ավտոբուսները և սկսվեց իսկական կենաց-մահու պայքար 
Կառավարման և Մարքեթինգի ֆակուլտետների միջև ավտոբուսի վերջում նստելու 
համար: Դաժան պայքարից հետո հաղթեց Կառավարման ֆակուլտետը: Բոլորը 
տեղավորվեցին հարմարավետ ավտոբուսների մեջ և սկսվեց 
ճանապարհորդությունը: 
 Շատ գեղեցիկ էր դեպի Խոր Վիրապ տանող ճանապարհը: Շուրջբոլորը 
Արարատյան դաշտի կանաչն էր, հեռվում երևում էր երկնամուխ Մասիսը: Այս 
բոլորը, բնական է, գերում էին բոլորին և ստիպում հիանալ, բայց աղջկա սրտում  մի 
տեսակ դատարկություն էր տիրում, իսկ նրա մտքերը շարժվում էին միայն մի 
ուղղությամբ. ինչու՞….. 

Հասան Խոր Վիրապ. եղանակը հիանալի էր, բոլորը մտան եկեղեցու տարածք. 
ոմանք մտան դարերի զորությանը դիմացած եկեղեցի, իսկ ոմանք այցելեցին դիտելու 
այն փոսը, որտեղ ճգնել էր Գրիգոր Լուսավորիչը: Դեռ ընկերներով չէին հասցրել 
դիտել այս հոյակերտ եկեղեցու և նրա շրջակայքի բոլոր մանրուքները, երբ 
հայտարարվեց, որ ժամանակն է շարժվելու: 

Նորից ճանապարհ  ու նորից տանջող մտքեր… 
Նորավանքի ճանապարհին էին, երբ ավտոբուսը կանգնեց Պարույր Սևակի 

տուն-թանգարանի մոտ: Կարծես արշավի կազմակերպիչները, հասկանալով աղջկա 



հույզերն ու մտքերը, նրան բերեցին հենց այն հայ մեծ բանաստեղծի տուն, ումից լավ, 
երևի, ոչ մեկ չի նկարագրել այդ հոգին մաշող զգացմունքը` սերը: Բոլորի 
ցանկությանը ու կամքին հակառակ` տուն-թանգարան չկարողացան մտնել, բայց 
նրա տան այգին` այդ հիանալի և այդ պահի համար ամենաճիշտ վայրը, աղջկա 
հույզերն ու զգացմունքները դասավորեց իր տեղերում:  

Շարունակվում էր ճանապարհը դեպի Նորավանք: Այս անգամ շուրջբոլորը ոչ 
թե զգացմունքային կանաչ դաշտեր էին, այլ սառն ու չոր ժայռեր և նրանց մեջ 
քարանձավներ: Հեռվում` ժայռի ետևից, սկսեց նշմարվել եկեղեցին, որը իր 
գեղեցկությամբ, արդարև, գերազանցում էր եվրոպական նույնիսկ ամենահանճարեղ 
և գեղեցիկ կառույցները: Դեռ եկեղեցուն երկար ճանապարհ էր մնացել, երբ 
ավտոբուսը կանգնեց և հայտարարվեց, որ մնացած ճանապարհը արշավականները 
անցնելու են ոտքով: Սկզբում բոլորը զարմացան և մի քիչ տխրեցին, քանի որ բոլորին 
թվում էր, թե այդ ճանապարհը շատ երկար կանցնի և նրանք շատ կհոգնեն: 
Կազմվեցին երեք հոգուց բաղկացած շարքեր, որոնք այնպես «համաչափ» էին քայլում, 
որ կարծես զինվորականների շարասյուներ լինեին: Այս ճանապարհը կարելի է 
համարել էքստրեմալ և զավեշտալի պահերով  լեցուն ճանապարհ: Շատ զվարճալի էր 
լսել բոլորի «աջ» բղավելը, երբ ավտոմեքենա էր անցնում: Խոսում էին տարբեր 
թեմաներից, միմյանց պատմում զվարճալի պատմություններ, երգեր էին երգում: 
Իհարկե, այս բոլորին ակտիվորեն մասնակցեց աղջիկը և շատ ուրախացավ, բայց նրա 
ներքին տխրությունը ոչ մի կերպ չէր լքում նրան:  

Արշավականները հասան վանք: Այս վանքը իր գեղեցկությամբ հմայել էր 
բոլորին: Մի խումբը հավաքվել էր եկեղեցու մոտ, մյուս խումբը դիտում էր այդտեղից 
բացվող հրաշալի տեսարանը, իսկ մի խումբ էլ, որոնց մեջ էր նաև աղջիկը, հավաքվել 
էր մի փոսի մոտ, որտեղ, ասում են, մետաղադրամ գցելով կարող ես երազանք պահել: 
Նա վերցրեց մետաղադրամը և ակամայից երազանք պահեց, որ այսօր անպայման 
տեսնի նրան: Գցեց մետաղադրամը, բայց, բնականաբար, հույս էլ չպահեց իր 
երազանքի իրականացման համար: 

Այցելելով բոլոր այն վայրերը, որտեղ միայն հնարավոր է այցելել, կարդալով 
այն բոլոր ցուցանակները, որոնք հնարավոր է կարդալ` արշավականները շարժվեցին 
դեպի ավտոբուս, որպեսզի բռնեն Երևան ետ գալու ճանապարհը: 

Ավտոբուսում կազմակերպվեցին շատ խաղեր, երգվեցին շատ երգեր, 
պատմվեցին շատ զվարճալի պատմություններ, նույնիսկ պարվեցին պարեր: Բոլորը 
դրական լիցքերով և էմոցիաներով հետևում էին արդեն մի փոքր աղջամուղջով 
պատված ճանապարհը: Կամաց-կամաց մոտենում էին Երևանին և բոլորի մոտ 
տիրեց տխրության և շուտով հրաժեշտ տալու տրամադրությունը: Ոչ ոք չեր 
ցանկանում, որ այս օրը վերջանա: Նույնիսկ աղջիկը, որին այս արշավը այդքան 
հոգեկան ցավ էր պատճառել, չէր ցանկանում հրաժեշտ տալ իր ընկերներին, որոնց 
շնորհիվ այդ օրը դարձավ այդքան ուրախ. կամաց-կամաց մոռացվում էին սրտի 
ցավերը: 

Ավտոբուսը կայանեց Շահումյանի հրապարակում, և երկար հրաժեշտներից 
հետո աղջիկն ու նրա ընկերուհին քայլեցին դեպի տուն: Երբ անցնում էին 
Տնտեսագիտական համալսարանի մոտով, լսվեց  մի շատ սպասված, բայց միևնույն 
ժամանակ անսպասելի այդ ձայնը. 

-Ինչպե՞ս անցավ ձեր արշավը: Գիտե՞ս` ես էլ պետք է գայի, եթե ոմանք կեղծ 
տեղեկություններ չտային և չասեին, որ դու հաջորդ արշավին ես գնալու,- աղջկա 
աչքերի մեջ նայելով` արտաբերեց տղան: 


